INTEX VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV
FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT
ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

Krystal Clear™ Sósvizes rendszer
Model CS8220 220 – 230 V ,̴
Model CS8230 230 - 240 V ̴

Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket: Medencék, Medence tartozékok, Felfújható
medencék és beltéri játékok, felfújható vendégágyak és csónakok megtalálhatók a

kiskereskedőknél, vagy látogassa meg a web-oldalunkat.
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FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT
ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET

OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN ELŐÍRÁST

FIGYELMEZTETÉS

• A sérülési kockázat csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a
terméket. A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.

• A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és az elektromos vezetéktől.
• Vigyázni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
• A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is) akik csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek. Őket
mindig felügyelje jól tájékozott és tapasztalt felnőtt aki a biztonságukért felelős.

• Csak felnőtt szerelheti össze és szét.

• Az elektromos áramütés kockázata. A keringető szivattyút csak földelt tartályhoz
csatlakoztassa, amely FI-relével (életvédelmi relével) védett. Hívjon egy szakképzett elektromos
szerelőt, ha nem tudja eldönteni, hogy rendelkezik-e FI-relével, amely max. 30mA érzékeny.
• Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná, szervizelné vagy a
terméken bármilyen beállítást végezne.
• A dugónak hozzáférhetőnek kell lennie a termék összeszerelése után.
• Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat fűnyíró-gép,
sövénynyíró olló és egyéb készülék által.
• Ha a hálózati kábel megsérült azt a gyártónak, szerviz megbízottjának vagy egy hasonlóan képzett
személynek ki kell cserélnie, hogy minden kockázat elkerülhető legyen.
• Az elektromos áramütés kockázatának mérséklése érdekében ne használjon hosszabbító
vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására; használjon egy megfelelően
elhelyezett földelt konnektort.
• Ne dugja be a terméket a konnektorba vagy húzza ki onnan, ha vízben áll vagy nedves a keze.
• Tartsa a keringető szivattyút a medencétől minél messzebb.
• Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.
• Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el megelőzve, hogy a gyermekek a szivattyúra

ráállva elérjék a medencét.

• A keringető szivattyút ne működtesse, ha a medencét használják.

• Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja tartósan üzembe helyezett
medencékhez. A mobil medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén szétszedhető legyen
tárolás céljából és újra összerakható az eredeti konfigurációjába.
• Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!
A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök
néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik át a kockázat és veszély minden esetét.
Kérjük, használja a józan eszét és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet élvez.

Csak mobil, föld feletti medencékhez
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ALKATRÉSZLISTA

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációk. A terméknél esetleges eltérések előfordulhatnak.
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DARABJEGYZÉK

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg
minden alkatrésszel.

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációk. A terméknél esetleges eltérések előfordulhatnak.
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DARABJEGYZÉK (folytatás)

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg
minden alkatrésszel.

SORSZÁM
AZONOSÍTÓ

MEGNEVEZÉS

Menny.

Ø 32 mm
tömlőcsatlakozáshoz

1

Alkatrész
cikkszám

Adapter menetes záró gyűrűvel (opcionális)

1

10849

2

O-gyűrű, „A”

3

10712

3

Csavar

4

10713

4

Elektrolit cella (titán lemezzel) (O-gyűrűvel)

1

11233

5

Réz elektróda

1

11234

6

Átfolyás érzékelő tartóház
(„B” és „C” O-gyűrűkkel)

1

11250

7

Átfolyás érzékelő

1

11460

8

Csatlakozó tömlő menetes idommal

1

10720

Menetes idom „B” adapter (opcionális)

1

10722

10

Cellafedél

2

11131

11

Klórmérő teszt csík

1

19635

12

Rézmérő teszt csík

1

11254

13

Réz elektróda anya

1

11488

9

Az alkatrészek rendelésekor a modell-számot és a cikkszámokat feltétlenül adja meg.
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HOGYAN KÉPZŐDIK A KLÓR

Ezt a terméket kifejezetten mobil, föld feletti medencékhez való. Megöli a baktériumokat, oxidálja a
szerves anyagokat és kontrol alatt tartja az algákat, ezáltal biztosítja a tiszta kellemes fürdőzést.

A konyhasó (nátriumklorid) két elemből tevődik össze, nátrium és klór.
A klórozó működése során mért mennyiségű sót old fel a medence vizében, hogy azt enyhén sóssá
tegye. A medence víz átfolyik a klórképző elektrolit cellán, hogy klórgázt állítson elő, amely rögtön
feloldódik a vízben. A klór azonnal megkezdi a baktériumok, algák és egyéb szerves anyagok
pusztítását.

HOGYAN KÉPZŐDNEK A RÉZIONOK
Alacsony feszültségű egyenáramot kap a rézelektróda, réz ionok keletkeznek, amelyek azonnal
feloldódnak a vízben. A réz hatékonyan algaellenes , megakadályozza az algák növekedését a
medence vízben.

TERMÉKJELLEMZŐK
Teljesítmény:

125 W

Ideális sószint:

3000 ppm

Max. klórtermelés/óra

12 g/h

Rézionizátor áramkimenet

175 mA

Minimum áramlás

2650 – 15140 L/h

Korlátozott garancia

lásd „Korlátozott Garancia”

réz elektróda

elektrolit cella

áramlás érzékelő

nyomóág

szívóág

főkapcsoló
tápegység
elektronikus vezérlés
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS
•

A sósvizes rendszerhez egy megfelelően működő (2650-15140L/h) különálló szivattyút
használnak a keringtetésre.

•

A sósvizes rendszert utolsó elemként a medencébe visszatérő ágba az alábbi (1.ábra)
szerint kell telepíteni. Ebben a helyzetben a titánlemezek élettartalma meghosszabbodik.

1. Állítsa össze a mobil medencét és a keringtető szivattyút a szerelési útmutató szerint.
2. Vegye ki a sósvizes rendszert a csomagolásból.
3. Helyezze egy vonalba a keringtető szivattyúval.
4. Csatlakoztassa a csatlakozó tömlőt (8) a sósvizes rendszer bemenetéhez.

Csatlakoztassa a rendszert a szivattyúhoz és a medencéhez 32mm-es tömlővel:
A sósvizes rendszer jellemzője 1-1/2 "(38mm) csatlakozások. Ennek megfelelően a mellékelt A (1)
és B (9) adapterek csatlakoznak a kis 1-1/4 "(32mm) átmérőjű tömlőkhöz. Szerelje a következők
szerint:

víz a medencéből

víz a medencébe

tömlő

tömlő

Sósvizes rendszer

1. ábra
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

1. Ha a medencéje fel van töltve vízzel, a klórképzőnek a felszerelése előtt csavarja le a szívó
rácsot, és illessze bele a csatlakozóba, amely egy fekete sapkához hasonlít. Ha a medencéje
üres, menjen azonnal a 2. lépéshez.
2.

1. ábra mutatott módon csatlakoztassa az A (1) adaptert az elektrolit cella kimenetéhez az
Húzza meg erősen.

3. Vegye le a szűrőszivattyú csatlakozásáról a (nyomóág) visszavezető tömlőt a hollandival,
csatlakoztassa a klórképzőn levő A (1) adapterhez . (ld. 1. ábra).
4. Csatlakoztassa a „B” adaptert (9) az összekötő tömlőhöz (8). Húzza meg erősen. (ld. 1. ábra).

5. Csatlakoztassa a B (9) adaptert a szűrőszivattyú kifolyó csatlakozásával (alsó csatlakozás).
Húzza meg erősen.

szivattyú

6. Miután a kalapszerű csatlakozót, amelyik megakadályozta, hogy a víz kifolyjon a medencéből,
eltávolította, tegye vissza a szűrőrácsot a szűrőcsatlakozásra a medencében.
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

Csatlakoztassa a rendszert a szivattyúhoz és a medencéhez a 38mm-es tömlővel:
Nem kell használni az A (1) vagy B (9) adaptereket. Szerelje az alábbiak szerint:

merülő szelep

úszómedence
befúvás

szívás oldal

sósvizes rendszer
tömlő

tömlő

2. ábra

1. Ha a medencéje üres, menjen azonnal a 2. lépéshez. Ha a medencéje fel van töltve vízzel, a
zárja el a merülő szelepet mielőtt felszereli a sósvizes rendszert.
2. Vegye le a keringtető szivattyú csatlakozásáról a nyomó oldali tömlőt és csatlakoztassa a
sósvizes rendszer kimenetéhez.
3. Csatlakoztassa az összekötő tömlőt (8) a szűrőszivattyú kimenő csatlakozásához.
4. Nyissa meg a merülő szelepet a vízáramlás megindulásához.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT
- 10 -

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

Más szűrőszivattyúkhoz történő csatlakoztatáshoz (eltérő menettípusokkal vagy menet nélkül):
A sósvizes rendszert más szivattyúkhoz is hozzá lehet illeszteni, amelyeknek a csatlakozásnál más
menetük van, vagy egyáltalán nincs menetük.

Csatlakozás 32mm-es tömlőhöz:

szivattyú

csatlakozás
Sósvizes rendszer

1. Kösse össze a B (9) adapter végét és a (8) tömlő csatlakozást. Húzza meg gondosan.
2. Kösse össze a B (9) adaptert a szivattyú kimenő csatlakozásával. Húzza meg gondosan.

Csatlakozás 38mm-es tömlő szorító bilinccsel:

szorító bilincs

szivattyú

csatlakozás
Sósvizes rendszer

1. Kösse össze a (8) tömlőcsatlakozást a szivattyú kimeneti csonkjával egy tömlő szorító
bilinccsel. Húzza meg gondosan.
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ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

A rendszer csatlakozása más típusú medencéhez
A sósvizes rendszer szivattyúhoz való csatlakoztatása után csatlakoztassa a medencéhez. Ezt
ábrázolja a 1. és 2. ábra.
Nézze a gyakori csatlakozásokat:

Csatlakozás 32mm-es csatlakozókkal:

tömlő szorító

tömlő

Sósvizes rendszer

1. Kösse az A (1) adaptert a elektrolit cella (4) kimenetéhez. Húzza meg gondosan.
2. Az A (1) adapter csatlakoztatva van a sósvizes rendszerhez. A következő lépés a medencébe
visszatérő nyomó tömlő A (1) adapterhez csatlakoztatni egy tömlőbilinccsel.

Csatlakozás 38mm-es menet nélküli csatlakozóval:

nagy tömlő szorító

tömlő

Sósvizes rendszer

1. Kösse az A (1) adaptert a elektrolit cella (4) kimenetéhez. Húzza meg gondosan.
2. Az A (1) adaptert rögzítse a sósvizes rendszerhez, kösse a visszatérő nyomócsövet az
adapterhez, használjon egy nagy szorító bilincset.
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SÓ ÉS MEDENCEVÍZ MENNYISÉGEK
•

Csak nátriumklorid sót használjon

Csak legalább 99,8 %-os tisztaságú nátriumkloridot használjon. Az is elfogadható, hogy
vízkondícionáló sópelletteket (a bepárolt só sűrített formája), azonban a feloldódása tovább tart. Ne
használjon jódozott vagy sárgára színezett sót (a nátrium sárga vérlúgsója). A sót a medencevízhez
kell hozzáadni, és az elektrolit cellák ezt a sót használják fel a klór előállítására. Minél tisztább a só,
annál jobb az elektronikus cella teljesítménye.

•

Optimális só szint

A medencevíz ideális sótartalma 2500-3500 ppm között van, optimálisként 3000 ppm.
A túl kicsi só szint csökkenti a klórképző hatékonyságát, és kisebb klórtermelés a következménye. A
túl nagy só szint sós ízt ad a medence vizének (ez 3500-4000 ppm fölötti sótartalom esetén fordul
elő). A túl nagy sótartalom károsíthatja az áramellátást és a fémrészek valamint a
medencetartozékok korrózióját okozhatja. A következő „sótáblázat” mutatja a felhasználandó
sómennyiségeket. A medencében levő só folyamatosan regenerálódik. Só veszteség csak akkor lép
fel, ha a medencevizet fizikailag eltávolítjuk a medencéből. A víz párolgása során só nem vész el.

•

Só hozzáadása

1.

Nyomja meg a szűrőszivattyún a „Be” (ON) nyomógombot, hogy keringtesse a medencevizet.

2.

Hagyja a sósvizes rendszert „Ki” (OFF) állásban.

3.

Határozza meg a hozzáadandó sómennyiséget (ld. sótáblázat).

4.

Szórja be a medence belső kerülete mentén egyenletesen a helyes sómennyiséget.

5.

A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében ne adjon hozzá sót a szkimmernél.

6.

Az oldódási folyamat gyorsítása érdekében kefélje a medencefeneket. Ne hagyja, hogy a só a
medence alján összegyűljön. Járassa 24 órán át a szűrőszivattyút, hogy a só alaposan
feloldódjon.

7.

24 óra után, és amikor az összes só feloldódott, kapcsolja be a sósvizes rendszert , a
nyomógombot addig nyomva, míg egy „bip” hangot nem hall. Villogni kezd „00” kód és ekkor
állítsa be a kívánt működési idejét a sósvizes rendszernek (ld. Üzemidő táblázat).

•

Só eltávolítása

Ha túl sok sót teszünk hozzá, az egység zümmögő hangot hallat, és „Code 92” jelenik meg (ld. „riasztó
kódok”). A sótartalmat csökkentenie kell. A só koncentráció csökkentésének egyetlen módja a
medencevíz egy részének leengedése és friss vízzel történő pótlása. Engedje le a medencevíznek
mintegy 20 %-át, és töltse fel újból a medencét, amíg a „Code 92” el nem tűnik.

•

Medence térfogat számítása

Medencetípus

Gallonban

Köbméterben

(medenceméretek foot-ban)

(medenceméretek méterben)

Négyszögletes

hossz .x szél. x átl. mélység x 7,5

hossz .x szél. x átl. mélység

Kerek

hossz .x szél. x átl. mélység x 5,9

hossz .x szél. x átl. mélység x 0,79

Ovális

hossz .x szél. x átl. mélység x 6,0

hossz .x szél. x átl. mélység x 0,80
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INTEX MEDENCÉKHEZ SÓMENNYISÉGEK TÁBLÁZATA
Ez a táblázat megmutatja a szükséges sómennyiség elérését és fenntartását az optimális
3000 ppm só szinthez.

Medence mérete

Víz kapacitás:
90% Frame , 80% Easy
Set és Oval pool

(Liter)

Feltöltési só
szükséglet
3 g/L
(3000ppm)
(Kg)

Só szükséglet
alacsony jelzésnél
(Kód „91”)
(kg)

INTEX FÖLD FELETTI MEDENCÉK
15' x 33" (457cm x 84cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm)
EASY SET®

15' x 48" (457cm x 122cm)
16' x 42" (488cm x 107cm)

9792
10681
12430
14141
14209

30
30
35
45
45

10
10
10
10
10

POOL

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 42" (549cm x 107cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm
15' x 48" (457cm x 122cm)

CIRCULAR
METAL
FRAME POOL

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
20' x 52" (610cm x 132cm)
24' x 48" (732cm x 122cm)
24' x 52" (732cm x 132cm)

ULTRA FRAME
POOL
SEQUOIA
SPIRIT®
POOL SET

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
16'8" x 49" (508cm x 124cm)
18'8" x 53" (569cm x 135cm)
549cm x 305cm x 107cm
610cm x 366cm x 122cm
732cm x 366cm x 122cm

OVAL FRAME
POOL

853cm x 366cm x 122cm
549cm x 274cm x 132cm

RECT. ULTRA
FRAME POOL

732cm x 366cm x 132cm
975cm x 488cm x 132cm

16173
18115
20647
22309
12422
14614
16805
19156
24311
26423
32695
43462
47241
19156
26423
19156
26423

50
55
60
65
35
45
50
55
75
80
100
130
140
55
80
55
80

15
15
15
20
10
10
15
15
20
20
25
35
40
15
20
15
20

10920
16628
20465
24300
17203
31805
54368

30
50
60
75
50
100
165

10
15
15
20
15
25
45

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT
- 14 -

INTEX MEDENCÉK MŰKÖDÉSI IDŐ TÁBLÁZATA (cianursavval)

Medence mérete

Víz

Működési idő (óra)

Intex

kapacitás:

(Liter)

11-19 ͦ
C

20-28 ͦ
C

20-28 ͦ
C

szivattyú
működési
idő
(óra)

9792
10681
12430
14141
14209
16173
18115
20647
22309
12422
14614
16805
19156
24311
26423
32695
43462
47241
19156
26423

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
4
5
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
4
5
2
2

1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
4
5
6
2
3

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
4
4

19156
26423

2
2

2
2

2
3

4
4

10920
16628
20465
24300
17203
31805
54368

1
2
2
2
2
3
6

1
2
2
2
2
3
6

1
2
3
3
2
4
7

2
4
4
4
4
6
8

90% Frame ,
80% Easy Set
és Oval pool

különböző környezeti/
levegő hőmérsékletek

INTEX FÖLD FELETTI MEDENCÉK
15' x 33" (457cm x 84cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm)
EASY SET®
POOL

15' x 48" (457cm x 122cm)
16' x 42" (488cm x 107cm)
16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 42" (549cm x 107cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm
15' x 48" (457cm x 122cm)

CIRCULAR
METAL
FRAME
POOL

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
20' x 52" (610cm x 132cm)
24' x 48" (732cm x 122cm)
24' x 52" (732cm x 132cm)

ULTRA
FRAME
POOL
SEQUOIA
SPIRIT®
POOL SET

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
16'8" x 49" (508cm x 124cm)
18'8" x 53" (569cm x 135cm)
549cm x 305cm x 107cm

OVAL
FRAME
POOL

610cm x 366cm x 122cm
732cm x 366cm x 122cm
853cm x 366cm x 122cm

RECT.
ULTRA
FRAME
POOL

549cm x 274cm x 132cm
732cm x 366cm x 132cm
975cm x 488cm x 132cm

FONTOS
A sósvizes rendszernél a keringtetési idő 1 órával több legyen.
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INTEX MEDENCÉK CIANURSAV TÁBLÁZATA
A cianursav olyan vegyszer amely csökkenti az UV sugárzás miatti vízben lévő klór vesztességet.
A max. teljesítmény fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a cianursavszintet a sómennyiség
körülbelül 1%-nál tartani, azaz pl. 45kg sóx1% = 0,45kg cianursav.

Medence mérete

Víz kapacitás:

15' x 33" (457cm x 84cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm)
EASY SET®
POOL

15' x 48" (457cm x 122cm)
16' x 42" (488cm x 107cm)
16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 42" (549cm x 107cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)
15' x 42" (457cm x 107cm
15' x 48" (457cm x 122cm)

CIRCULAR
METAL
FRAME POOL

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
20' x 52" (610cm x 132cm)
24' x 48" (732cm x 122cm)
24' x 52" (732cm x 132cm)

ULTRA FRAME
POOL
SEQUOIA
SPIRIT®
POOL SET

16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
16'8" x 49" (508cm x 124cm)
18'8" x 53" (569cm x 135cm)
549cm x 305cm x 107cm
610cm x 366cm x 122cm

OVAL FRAME
POOL

732cm x 366cm x 122cm
853cm x 366cm x 122cm
549cm x 274cm x 132cm

RECT. ULTRA
FRAME POOL

(Liter)
9792
10681
12430
14141
14209
16173
18115
20647
22309
12422
14614
16805
19156
24311
26423
32695
43462
47241
19156
26423
19156
26423

Cianursav
szükséglet
indulásnál
0,03g/L (30ppm)
(kg)
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,3
1,4
0,6
0,8
0,6
0,8

10920
16628
20465
24300
17203
31805
54368

0,3
0,5
0,6
0,7
0,5
1,0
1,6

90% Frame , 80% Easy
Set és Oval pool

732cm x 366cm x 132cm
975cm x 488cm x 132cm
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SÓ SZÁMÍTÁSI MÓD MINDEN MEDENCÉRE
Kezdeti (feltöltésnél) só szükséglet
(kg)
Vízmennyiség x 0,003

Só szükséglet alacsony só szintnél
kg
Vízmennyiség x 0,008

NEM INTEX MEDENCÉKHEZ SÓMENNYISÉGEK TÁBLÁZATA
Vízmennyiség
Liter
7500
15000
22500
30000
37500
45500
53000

Kezdeti (feltöltésnél) só
szükséglet
(kg)
20
45
65
90
110
135
160

Só szükséglet alacsony só
szintnél (kód”91”)
kg
5
10
20
25
30
35
45

NEM INTEX MEDENCÉK MŰKÖDÉSI IDŐ TÁBLÁZATA
Vízmennyiség
Liter
7500
15000
22500
30000
37500

Működési idő (óra) különböző környezeti/levegő hőmérsékleteknél
10-19 ͦ
C
20-28 ͦ
C
29-36 ͦ
C
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5

45500
53000

5
6

5
6

6
7

NEM INTEX MEDENCÉK CIANURSAV TÁBLÁZATA
Vízmennyiség
Liter
7500
15000
22500
30000
37500
45500
53000

Kezdeti (feltöltésnél) cianursav 0,003g/L ( 30ppm)
kg
0,23
0,45
0,68
0,90
1,13
1,37
1,59
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HASZNÁLAT UTASÍTÁS

1
.
2
.

Kapcsolja be a szivattyút.

3
.

Sósvizes rendszer időzítőjének beállítása:

Indítsa el a készüléket:
Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzatba.
Kapcsolja be. A LED kijelzőn villogó „00” jelenik meg
jelezve, hogy a készülék programozható

A „00” villogásnál nyomja meg a
gombot a
kívánt üzemidő beállításához. Nézze a
medenceméretekhez tartozó működési idő
táblázatot. A

gombot megnyomva növekszik az

( 1-től 12 óra max. / ciklus)

óra 1-12-ig max. Ha túlhaladt, nyomja a
gombot
folyamatosan, hogy ismételje a ciklust.
A beépített időzítő aktiválja a sósvizes rendszert minden nap ugyanabban az időben a
beállított órák szerint.
MEGJEGYZÉS: a sósvizes rendszer nem működik, ha a keringtető szivattyú nem üzemel.

4
.

5
.

6
.

Győződjön meg, hogy a sósvizes rendszer működése a szivattyú beindulása után 5
perccel és a szivattyú megállása előtt 15 perccel történik. (ellenőrizze kézi üzemben)
A billentyű/gombok lezárásának ellenőrzése:
A kívánt értéknél nyomja meg a
zár gombot
addig, míg „bip” hangot nem hall. Kigyullad a zöld
„WORKING” lámpa az ellenőrző panelen néhány
másodpercen belül, hogy jelezze a sósvizes rendszer
klórtermelését. A panelen lévő gombok lezárása
megakadályozza illetékteleneknek az időzítő
változtatását.
MEGJEGYZÉS: ha elfelejtette lezárni a billentyűk
vezérlését, a rendszer lezárja automatikusan és az
indul 1 perc múlva.
Szükség esetén a vezérlési idő átállítása:
Az üzemórák átállíthatók. Nyomja meg a
zár
gombot , amíg nem hall egy „bip” hangot a gombzár
feloldásához és nem látja az aktuális programozott
időt. Ismételje meg a 3-4. lépést
A rézkoncentráció ellenőrzése a medence vízben.
A sósvizes rendszer 0,1- 0,2ppm réztartalmat
igényel. Réz ion tesztcsíkkal könnyen ellenőrizhető.
Ha a teszt eredménye 0,1-0,2ppm, menjen a 8.
lépéshez.
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HASZNÁLAT UTASÍTÁS (folytatás)

7.

Ciklusidő növelés
Ha az ellenőrzés eredménye 0,1ppm alatt van nyomja meg és tartsa a”
BOOST” gombot 5mp-ig amíg a lámpa kigyullad és a kijelző „80”-t
mutat. Ez azt jelzi, hogy a sósvizes rendszer elindította a réz ion
fejlesztést és a több fertőtlenítő klór gyártását. Megnyomhatja és
tarthatja a „BOOST” gombot újból 5mp-ig míg a jelzőfény kialszik,
mellyel törli a „BOOST” (ciklusidő növelést) ciklust.
MEGJEGYZÉS: Miután a rendszer elindítja a rézion és a több
klórtermelést, a boost gombot nem lehet resetelni, amíg a készülék ki
van kapcsolva.
Boost üzemmódban 4 szer annyi időt lehet programozni azaz, ha a sósvizes rendszer működési
ideje 2 óra akkor boost módban 4x2=8 órát fog működni. Miután a boost üzemmód ideje
lefutott a rendszer automatikusan normál üzemmódra kapcsol
Amikor a boost működik ellenőrizze, hogy a keringtetési idő megfelelően van-e beállítva.
Például a boost mód üzemideje 8 óra a keringtetési időnek is legalább 8 órának kell lenni.
Növelje a keringtetési időt, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS: ha egy Intex keringtető szivattyú van csatlakoztatva a rendszerhez kapcsolja a
szivattyú kapcsolót „I” pozícióba.
Esős idő után vagy ha piszkos a medence nyomja meg a „BOOST” gombot a medence sokkolása
céljából.

8.

Ellenőrizze a medencevizet rendszeresen:
Miután a réz szint kiegyensúlyozott, ellenőrizze a medencevizet hetente, hogy a fertőtlenítés
szintjét fenntartsa.
Nagyon fontos, hogy a szabad klór 0,4-1,5ppm között legyen és a réz ion koncentráció 0,10,2ppm között. Ha a réz ion szint 0,1ppm alatt van ismételje meg a 7. pontot.
MEGJEGYZÉS: Nagy rézkoncentráció okozhatja, hogy szőke hajból zöld haj lesz. Ennek
megakadályozására viseljen sapkát és mossa meg a haját az úszás után speciális samponban.
Lásd a”Hibaelhárítási útmutatót”.

9.

Készenléti/energiatakarékos üzemmód:
Ha a ciklus befejeződik a zöld „SLEEP” jelzőfény gyullad ki a panelen és a
kijelzőn villog „93”. A rendszer készenléti üzemmódban van. Egy idő után
leáll és újraindítja magát takarékos üzemmódban. A rendszer
automatikusan visszakapcsolja magát 24 órán belül és elkezdi a napi
ciklusban a klórtermelést.
A „SLEEP” jelzőfény addig ég amíg a rendszer takarékos üzemmódban van.
A kijelző 1 óra után elsötétül. Nyomja meg valamelyik (
gombot, hogy az utolsó kódot meglássa.

vagy
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)

LED KIJELZŐ KÓD TÁBLÁZAT

Kijelzés
80
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
90
91
92
93
„BLANK”
nincs kijelzés

Meghatározás
Növelés mód
Készenléti üzemmód (indítás)
Minimális üzemóra (1 óra hátralevő)
Üzemóra (2 óra hátralevő)
Üzemóra (3 óra hátralevő)
Üzemóra (4 óra hátralevő)
Üzemóra (5 óra hátralevő)
Üzemóra (6 óra hátralevő)
Üzemóra (7 óra hátralevő)
Üzemóra (8 óra hátralevő)
Üzemóra (9 óra hátralevő)
Üzemóra (10 óra hátralevő)
Üzemóra (11óra hátralevő)
Maximális üzemóra (12 óra hátralevő)
Riasztó kód (alacsony átfolyás/nincs áramlás)
Riasztó kód (alacsony só szint)
Riasztó kód (magas só szint)
Készenléti üzemmód (üzemóra lejárt)
Nincs tápfeszültség vagy „Takarékos üzemmódban várja a következő sóbontási
ciklust.

FONTOS

Amikor a kód „90” riasztást mutat, a keringtető szivattyú időmérője biztosítja, hogy 1 órával
tovább működjön, minta sósvizes rendszer.
Ha a keringtető szivattyú nem rendelkezik beépített időzítővel a keringtető szivattyút kézzel kell
minden nap ki/be kapcsolni.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT
- 20 -

SÓSVIZES RENDSZER ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGE

Néhány országban, különösen az Európai Unióban szükséges a keringtető szivattyúegység rögzítése.
Amennyiben előírás, az alábbi módon végezze el (nézze a rajzot):
A keringtető szivattyú egység felszerelhető cement alapra vagy falapra. Teljes tömeg 18kg.

1. A szerelő lyuk 6,4mm átmérőjű és 97mm távolságra van egymástól.
2. Használjon két csavart ellenanyákkal max. 6,4mm átmérővel.
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KARBANTARTÁS

FONTOS

Tisztítás előtt húzza ki az elektromos kábelt, és zárja le a merülő szelepet a fogantyúval, vagy
tegyen egy fekete kalapszerű dugót a szűrő nyílásába, hogy megakadályozza víznek a kilépését. A
karbantartás befejezése után csatlakoztassa újra az elektromos kábelt, nyissa meg a merülő
szelepet vagy távolítsa el a dugót.

Az áramlásérzékelő tisztítása
1. Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja le az áramlásérzékelő (7) gyűrűjét, és
távolítsa el az elektrolit cella vezetékét(6). (ld. „Darabjegyzék”).
2. Ha az áramlásérzékelő felületén lerakódást és szennyeződést talál, mossa le kerti tömlő
segítségével-

csukló

bevágás

megvezető

3. Ha a lerakódást a felületen és a csuklón az öblítés nem távolítja el, használjon műanyag kefét.
Fémkefét ne használjon a tisztításhoz.
4. Miután az áramlás érzékelőt megvizsgálta és megtisztította, illessze a jelzésnek megfelelően
az érzékelőt az összekötő idomba és a csavaros gyűrűt óramutató járásával egyező irányban
húzza fel erősen, de ügyeljen, hogy ne húzza túl.

Az elektrolit cella tisztítása
Az elektrolit cellának (4) öntisztító funkciója van, amely be van építve az elektromos vezérlés
programozásába. A legtöbb esetben ettől a tisztítási művelettől a cellák optimálisan működnek. Ha a
medencevíz kemény (nagy az ásványi anyag tartalma), a cellák igényelhetnek periodikus manuális
tisztítást. A maximális teljesítmény fenntartásához javasoljuk, hogy havonta vizsgálja meg az
elektrolit cellákat (4), és vizuálisan Ellenőrizze őket.
Kövesse az alábbi tisztítási utasításokat:

Vizsgálat és tisztítás:
1. Kapcsolja ki az egységet, húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból.
2. 32 mm átmérőjű tömlővel rendelkező szűrőszivattyúknál- A víznek a medencéből történő
leeresztésének elkerülése céljából csavarja le a szívóoldali rácsot a szívó csatlakozásról és
tegye be a szívó csatlakozásba egy kalapforma záró sapkát.
38 mm átmérőjű tömlővel rendelkező szűrőszivattyúknál – Fogja meg a merülő szelep
fogantyúját. Forgassa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba, nyomja le
ütközésig majd forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg az elöl álló
műanyagbevágás a „0/1” pozícióban nem rögzül. Ugyanezt ismételje meg a másik szeleppel.
Ez megakadályozza, hogy víz folyjon ki a medencéből.
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KARBANTARTÁS (folytatás)

3. Vegye le a két tömlőt a sósvizes rendszerről és tegye a cellafedeleket (10) a cella mindkét
oldalára (végére).

4. Csavarja az óramutató járásával ellentétesen a réz elektróda (5)szorítóját és távolítsa el az
elektrolit cellát (4). Emelje ki a rézelektródát.

5. Öntsön minőségi konyhaecetet a tartóba, hogy a titánlemezek et ellepje. Azután, hogy a
rézelektródát visszahelyezte a cella tartóra, tartsa a cellákat kb. egy óráig az ecetben , amíg a
cella felülete tiszta nem lesz.

6. Vegye le a tartó egyik oldalán a cellafedelet (10), eressze le az ecetet. Csatlakoztassa a
medencén lévő tömlőt a cellához. Öblítse ki a cellát medencevízzel.

7. A 3., 4., 5. és 6. lépéseket fordítva csatlakoztassa a rendszerhez az elektrolit cellát.
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KARBANTARTÁS (folytatás)

INTEX RÉZ ION TESZTCSÍKOK (CSOMAGOLVA A TERMÉKKEL)

A réz ion tesztcsík a medencevíz réz ion koncentrációjának meghatározására van.

Használati útmutató
1. Merítse az egész tesztcsíkot a vízbe 3 másodpercre, majd vegye ki.
2. Tartsa 15 másodpercig a csíkot. Ne rázza le róla a vizet.
3. Ezután hasonlítsa össze a tesztcsík réz ion párnáját a csomagoláson lévő címke szinskálájával.

INTEX 3-AS TESZTCSÍKOK (CSOMAGOLVA A TERMÉKKEL)

A 3-as (3 mérőpárna) tesztcsíkok egy időben ellenőrzik a „szabad klór”, a „pH” és a „teljes lúgosság”
szintjét a vízben. Ajánljuk a tesztet hetente elvégezni és klór koncentrációt 0,4 – 1,5ppm szinten

tartani.

Használati útmutató
1. Merítse a csíkot teljesen a vízbe, és rögtön vegye ki.
2. Tartsa 15 másodpercig a csíkot. Ne rázza le róla a vizet.
3. Hasonlítsa össze a szabad kór, a pH érték és a teljes lúgosság mezőjét a csomagoláson levő
színtáblázattal. Állítsa be a medencevizet, ha szükséges. A víz ellenőrzése során fontos a
helyes technika alkalmazása. Olvassa el, és kövesse csíkokra vonatkozó írásos útmutatót.

HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

1. Húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból.
2. Miután leeresztette a medencéből az összes vizet, válassza le a sósvizes rendszert a
tömlőkről, az összeszerelési utasítással fordított sorrendben.
3. Csak száraz alkatrészeket tároljon. Ez egyben jó idő az elektrolit cella szemrevételezésére és
tisztítására.
4. Száraz helyen tárolja az egységet és alkatrészeket. A hőmérsékletet 0 és 36 ͦC között tartsa.
5.

A tároláshoz az eredeti csomagolást lehet felhasználni.
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MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS VEGYSZEREZÉS

A vízkémia javasolt értékei
Minimum

Ideális

Maximum

Réz ionok

0

0,1 – 0,2 ppm

0,2 ppm

Szabad klór

0

0,4 – 1,5 ppm

3,0 ppm

Kombinált klór

0

0 ppm

0,2 ppm

pH

7,2

7,4 – 7,6

7,8

Teljes lúgosság

100 ppm

100 – 140 ppm

140 ppm

Kalciumkeménység

150 ppm

200 – 400 ppm

500 – 1000 ppm

Stabilizátor (ciánursav)

10 ppm

30 – 50 ppm

100 ppm

A víz tulajdonságaival kapcsolatban érdeklődjön a helyi medencekereskedőnél.

Szabad klór -

A medencevízben levő szabad klórtartalom

Kombinált klór -

A szabad klórnak ammónium maradványokkal történő reakciójával képződik.

Ha az eredmény túl magas – éles klórszag és szemirritáció.

pH -

Egy érték, amelyik egy oldat savasságát vagy lúgosságát mutatja.
Az érték túl kicsi – Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A teljes
lúgosság romlása.

Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama,
szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság

Teljes lúgosság -

A víz ellenállását mutatja a pH érték megváltoztatásával szemben.
Meghatározza a pH érték változtatásának nehézségét, ezért a pH érték
változtatása előtt a teljes lúgosságot kell beállítani.
Az érték túl kicsi - Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A kis
lúgtartalom instabil pH értéket eredményez. Minden, a
vízhez adott kémiai anyagnak hatása van a pH értékre.

Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama,
szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság

Kalciumkeménység

A vízben oldott kalcium- és magnéziummennyiséget jelzi.
Az érték túl nagy – Vízkő képződik, és a víz zavarosodását eredményezi.

Stabilizátor

A stabilizátor meghosszabbítja a klór élettartamát a vízben

(cianursav)
- A medence-vegyszereket ne adja közvetlenül a szkimmerhez. Ez károsíthatja a cellát.
- A javasolt értéknél jóval nagyobb só- és fertőtlenítőszer tartalom a medence fémrészeinek
korrózióját okozhatja.
- Ellenőrizze a tesztkészlet érvényességi idejét, mivel a határidő lejárta után hamis eredményeket
adhat.
- Ha az erős használat következtében pótlólagos fertőtlenítőszerre van szükség, használjon
triklórtriacinetrion- vagy diklórtriacinetriondehidrát-alapú szert.
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HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA
ELÉGTELEN
KLÓRTARTALOM

ELÉGTELEN RÉZ
ION SZINT

MEDENCE
BESZENNYEZŐDÖTT

OKA
. nem megfelelő a sósvizes
rendszer üzemideje
. a só szint kevesebb mint
2000ppm, ez nem megfelelő
. klór elvész a napsugárzástól
. megnőtt a víz terhelése a
fürdőzők létszáma miatt
. eldugult vagy szennyezett
cella
. nem megfelelő üzemidő
. a pH érték túl magas
. nőtt a fürdőzők okozta
terhelés
. eltömődött vagy piszkos a
rézelektróda
. réz elektróda hibás

MEGOLDÁS
. növelje a sósvizes rendszer üzemidejét
. ellenőrizze a só szintet a tesztcsíkkal, Állítsa be,
ha szükséges (lásd só és víz mennyiségek)
. használjon fedést a víz fölé, ha nem használják
. ellenőrizze a cellát, tisztítsa meg, ha kell (lásd
karbantartás)

. magas a réz ion koncentráció

. Engedje le a víz mintegy 20%-át, és adjon hozzá
friss vizet, hogy csökkentse a réz ion
koncentrációt 0,2ppm alá.
. adjon a vízhez aluminiumszulfátot: 1000L
vízhez szükséges 2g
. használjon citromalapú tisztítószert (citromsav)
. ne tisztítson agresszív tisztítószerekkel
- Engedje le a víz mintegy 20-25 %-át, és adjon
hozzá friss vizet, hogy csökkentse a
kalciumkeménységet. Vizuálisan ellenőrizze az
cellát, hogy képződött-e vízkő. Ha kell, tisztítsa
meg az elektrolit cellát.
. csatlakoztassa a cellakábelt a cellaházhoz
. keresse meg a kapcsolót és kapcsolja be
. kapcsolja fel a Fi-relét
. lépjen kapcsolatba szakkereskedőjével

FEHÉR PELYHEK
A VÍZBEN

. nagy a keménység a
medencevízben

NINCS KIJELZÉS

. Nincs tápfeszültség
. FI-relé nincs felkapcsolva
. Kioldott a biztosíték
. Kijelző hiba

ZÖLD HAJ

. magas réz ion koncentráció

. növelje a napi üzemidőt (lásd leírás)
. használjon pH csökkentő vegyszert
. vegye ki a cellát ellenőrzésre, tisztítsa meg, ha
szükséges
. lépjen kapcsolatba a szakkereskedővel

. Engedje le a víz mintegy 20%-át, és adjon hozzá
friss vizet, hogy csökkentse a réz ion
koncentrációt 0,2ppm alá.
. adjon a vízhez aluminiumszulfátot: 1000L
vízhez szükséges 2g
. használjon „Ultra-swim”sampont vagy
keláttartalmú sampont

FONTOS

Ha tartós nehézségbe ütközik, forduljon vevőszolgálatunkhoz. Kapcsolati lehetőségeket ld. a
kezelési utasítás végén.
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HIBAELHÁRÍTÁS (folytatás)

LED PANEL KÓD

OKA
1.szivattyút nem
csatlakoztatták a rendszerhez
és/vagy nincs bekapcsolva
2.cirkuláció elzáródott

3.hibás a ki és be meneti
tömlő csatlakozás
4.hibásan telepített
áramlásmérő
5.piszok az áramlásérzékelőn
6.áramlásérzékelőn laza kábel

7.időzítési probléma a
szivattyú és a sósvizes
rendszer között
8.hibás áramlásérzékelő
1.piszok, vízkő a titáncellán
2. Alacsony só szint/nincs só
3. Az elektrolitikus cella laza
4.elektrolit cella hibás

MEGOLDÁS
. győződjön meg a csatlakoztatásról és a
működésről (lásd összeszerelési utmutató)
. nézze meg, hogy a merülő szelep nyitva van
. tisztítsa meg a szűrőpatront és a cellát a
szennyeződésektől
. Engedjen ki minden levegőt a keringtető
vezetékből. Ld. szűrőszivattyú kezelési utasítás
- Ellenőrizze a befolyó és elfolyó víztömlők
irányát. Szükség esetén cserélje fel a tömlőket.
Ld. „összeszerelési útmutató”
. Ellenőrizze, hogy a szenzorvezetéken levő nyíl
a cellán levővel azonos irányba mutat-e.
Szükség esetén fordítsa meg a vezetéket.
. - Győződjön meg róla, hogy az áramlás
érzékelő (különösen a csukló) tiszta legyen. Ld.
„Karbantartás”
. Ellenőrizze, hogy az átfolyás érzékelő nem
laza-e vagy nincs jól csatlakoztatva.
Csatlakoztassa szorosan az átfolyás érzékelőt a
csatlakozó aljzatába.
. resetelje mindkét időzítőt (szivattyú és
sósvizes rendszer) lásd ciklusidő növelés)
. keresse szakkereskedőjét
. Szükség esetén ellenőrzés és tisztítás céljából
vegye ki az elektrolitikus adagoló cellát. Ld.
„Karbantartás”
. Adjon sót hozzá. Ld. „Só és medencevíz
mennyiségek”
. Ellenőrizze, hogy az áramlás érzékelő
helyesen van-e rögzítve, nem laza. Rögzítse a
csatlakozásában.
. keresse szakkereskedőjét

1.magas só szint

. - Eressze le a medencevíz egy részét, és töltse
fel friss vízzel. Ld. „Só és medencevíz
mennyiségek”

1.kijelző és minden fény
kialudt- a rendszer nincs
bekapcsolva

. a hálózati feszültség túl magas vagy alacsony
(+/-20%). Ellenőrizze a feszültséget
. keressen egy szakembert
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ÁLTALÁNOS VIZI BIZTONSÁG

A vízi kikapcsolódás lehet egyszerre szórakoztató és gyógyító hatású. Ugyanakkor kockázatokkal is
járhat, amely sérülést és halált is okozhat. Ahhoz, hogy csökkentse a sérülés veszélyét, olvassa el a
termékekre vonatkozó - a csomagolásban elhelyezett - figyelmeztetéseket, utasításokat. Ne
feledje, hogy a termék kezelési utasításában a figyelmeztetések és biztonsági előírások a medence
szabadidős felhasználásának csak néhány kockázatára, de nem minden kockázatra vagy veszélyére
terjed ki.
További biztonsági figyelmeztetésként ismerkedjen meg a következő irányelvekkel:

•

Biztosítson állandó felügyeletet. Egy hozzáértő felnőtt legyen az „életmentő” vagy a
medence felügyelő különösen, ha gyerekek vannak a medencében vagy körülötte.

•

Tanuljon meg úszni.

•

Tanulja meg az elsősegélynyújtás gyakorlatát.

•

Oktassa ki azt, aki a medence felügyeletét ellátja a medencével kapcsolatos veszélyekre,
a védelmi eszközök használatára, mint pl. zárható ajtók, akadályok, stb.

•

Tájékoztasson minden medence használót, beleértve a gyerekeket is, mi a teendő
vészhelyzet esetén.

•

Mindig használja a józan eszét és az ítélőképességét amikor vízi tevékenységet végez.

•

Felügyelni, felügyelni, felügyelni!
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KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön Krystal Clear™ keringtető szivattyúját a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával
állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott
garancia csak a Krystal Clear™ keringtető szivattyúra és az alábbi alkatrészekre vonatkozik.

A korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem átruházható. Ez a
korlátozott garancia az alábbi időszakra érvényes az eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától
számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a kézi könyv mellett a vásárlás igazolására vagy
a garancia érvényességének igazolására.

Krystal Clear™ sósvizes rendszer garancia – 2 év
Tömlők, merülő szelep és kötőelemek garancia – 180 nap

Ha a fent említett idő periódus alatt gyártási hibát talál, keresse fel az Intex kereskedőjét. Ő
határozza meg a garancia érvényességét.

JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAG A JELEN JÓTÁLLÁSRA KORLÁTOZÓDIK ÉS SEMMILYEN ESETBEN SEM
LESZ AZ INTEX, A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐI ÉS DOLGOZÓI A VEVŐ VAGY MÁSIK FÉL
FELÉ A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY FORRÁSAIÉRT FELELŐS.

Ez a korlátozott jótállás nem alkalmazható, ha a termékek károsodása hanyag, rendellenes, a
használati útmutatóval ellentétes használatával függ össze, vagy a kár az Intex minőségi
ellenőrzésétől független körülmények miatt van, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a

természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket. Ez a korlátozott garancia csak
az Intex által értékesített alkatrészekre, szerkezeti elemekre vonatkozik, nem terjed ki a jogosulatlan
változtatásokra, javításokra vagy szétszerelésre amelyet nem az Intex szervize végzett.

A korlátozott garancia csak más Intex termék használata esetén alkalmazható.

A kapcsolódó költségekre a medence víz, vegyszerek vagy vízkár vesztességére ez a jótállás nem
terjed ki. A jótállás nem terjed ki semmilyen sérülésre és kárra a vagyontárgyban vagy a
személyekben.
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A termék itt vásárolható meg:
Infotech Kft. 5000 Szolnok, Ostor út 2.
www.medenceshop.eu

